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Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố; 

- Chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh; 

- Các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; 

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2653/BXD-QLN ngày 

18/7/2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, 

quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chủ đầu 

tư các dự án bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tổ chức quán triệt và 

triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 

29/6/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương: 

a) Trách nhiệm của Sở Xây dựng: 

- Bố trí bộ máy và cán bộ để quản lý và tổ chức vận hành hệ thống thông 

tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.  

- Trực tiếp hoặc giao tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện 

quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận 

hành của hệ thống; khi hệ thống phần mềm được hoàn thiện thì có trách nhiệm 

cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để kê khai, chia sẻ, 

cung cấp thông tin, dữ liệu và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên 

quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh do các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp. Thực hiện xử lý thông tin, dữ liệu trước khi 

được tích hợp và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất. 
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- Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy chế phối hợp 

xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà 

ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với các 

quy định hiện hành. 

- Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh, gửi báo 

cáo về Bộ Xây dựng theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản 

về việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu được quy định tại Nghị định 

số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ. 

b) Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Thực hiện kiểm tra việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về 

nhà ở và thị trường bất động sản (máy chủ, máy trạm). Phối hợp với Sở Xây 

dựng thực hiện các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản. 

- Phối hợp thực hiện lập kế hoạch thực hiện số hóa những dữ liệu chưa ở 

dạng số; có các biện pháp quản lý nghiệp vụ và kỹ thuật để bảo đảm an toàn 

thông tin, dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản. 

c) Trách nhiệm của Sở Tài chính: 

Bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương để thực hiện các nội 

dung: điều tra, thu thập, thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản; quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

d) Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố: 

Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan đến nhà ở và thị 

trường bất động sản theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 

29/6/2022 của Chính phủ, đặc biệt là cơ sở về đất đai và quy hoạch. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải 

quyết theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Bộ Xây dựng (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC, VXNV; 

- Lưu: VT.     TL                                                                                             

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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